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 چکیده

شاهنامه با کمک داستان و تصویر سازی  پرورش فضایل اخالقی و اجتماعی را مورد توجه قـرار  

 . پیدا می کنندپیوندی نو در شاهنامه فردوسی  جامعه -تربیت اخالقی و فردحماسه داده است، 

به آموزه های تربیتی و اخالقی اشاره های آن این است که در داستان شاهنامهویژگیهای بارز  از

، با توجه به اهمیت این منبع  فرهنگی جامعه ایرانی، هدف از تحقیق حاضـر تبیـین   است کرده

برای روش تحقیق از تحلیـل مضـمون   . های تربیتی بر  اساس شاهنامه بودداللت توصیف کیفی

در . حوزه پژوهش کل ابیات شاهنامه  بود که به شیوه کل شمار نمونه گیـری شـد  . استفاده شد

بتدا آموزههای تربیتی شاهنامه مبتنی بر دسته بندی  موجود در مبانی نظری  سند این راستا، ا

. ای مشـخص گردیـد  هـایی پایـه  تحول آموزش و پرورش استخراج شد و سپس مصادیق و مثال

تعیین شدند که نشان  2سازمان دهنده سطح  مضامین پایه ای، مضامین به یافتن دست از پس

آموزشی، -سیاسی، علمی-ای اعتقادی، روحی، اخالقی، اجتماعیدهنده اصول تربیتی از جنبه ه

در نهایت مبانی تربیتی شاهنامه با توجـه بـه مبـانی اساسـی تربیـت یعنـی هسـتی        . هنری بود

، معرفــت (سیاســی –ابعــاد اخالقــی، اجتمــاعی )، انســان شــناختی(ابعــاد اعتقــادی)شــناختی

و دیـن شـناختی   ( هنری-ایی شناسیابعاد زیب)، ارزش شناختی(آموزشی -ابعاد علمی)شناختی

ها نشـان داده اسـت کـه شـاهنامه، توحیـد و خداشناسـی، رسـتگاری را در        یافته.به دست آمد

اصـول  تربیتـی  شـاهنامه در چنـد حـوزه اعتقـادی، اخالقـی،        . مرکزیت توجه  قرار مـی دهـد  

ی باشـند  زیباشناختی و متناسب با ابعاد مختلف تربیتی مـ -سیاسی و هنری-آموزشی، اجتماعی

شود دوره های دانش افزایی برای معلمان در زمینه آشنایی بـا آمـوزه   در این راستا پیشنهاد می

های تربیتی این اثر ادبی برگزار شود و در ضمن شاهنامه نیز به عنوان یکی از منابع در تـدوین  

 .کتب درسی و برنامه های درسی مورد توجه قرار گیرد

 .ت، مبانی، تحلیل کیفیشاهنامه، تربی :واژگان کلیدی

                                                      
 20/4/1055: تاریخ پذیرش مقاله – 14/0/1055: تاریخ دریافت مقاله  
 setarehmousavi@gmail.com ، ایرانآموزگار ابتدایی اصفهاندکتری برنامه ریز درسی،   
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 مقدمه

ها و ها همیشه به دنبال بایدانسان .خوب زیستن و رسیدن به سعادت، آرزوی هر انسانی است

و بقای حیات خویش را اند که بتوانند با عمل به آنها زندگی خود را شکل دهند نبایدهایی بوده

 زندگی انسان چیست؟در (بایدها و نبایدها ) هااما ضرورت وجود ارزش .تضمین کند

، نظامی که خوب و بد زندگی را مشخص و راهنمایی بوده است ینظام ارزشیک آدمی نیازمند 

اخالق وسیله ای مؤثر برای بهتر زیستن است، پس ها یا همان ارزش. برای وی نیز باشد

 .و این ارزشها به واسطه تربیت محقق می شود فراگیری آن، الزمه حیات بشری است

های ها؛ تمدنی اعصار و دوراندر همه. استهای اصلی بشریت بودهز دیرزمان دغدغهتربیت ا

های تربیت که بسیار یکی از زیر مجموعه. اندی خاصی برای این مهم داشتهبشری برنامه

 .باشدی آن است؛ تربیت اخالقی میحساس و شاید بتوان گفت مهمترین جنبه

جایی که کجروی جوامع بشری حاصل لغزش در بعد اخالق از اصول جوامع بشری است تا 

 .اخالقی آن جامعه است

 تربیت کتاب در کسنوفون "تربیت در ایران باستان اهمیت فراوانی داشته است تا جایی که 

 درباره تربیت ،((نوامیس)) کتاب در هم و(( آلکیبیادس)) کتاب در هم نیز، کوروش و افالطون

 نقیب زاده،) "اندکرده تاکید اخالقی جنبه اهمیت بر دو، هر در و گفته سخن پارسی

26:1051.) 

در آن زمان یکی از . هایی که بر تربیت تمرکز خاصی داشت، تمدن ایران استیکی از تمدن

یکی از . دادندی خود را تشکیل میدانستند و با این معیار جامعهاصول انسانیت را اخالق می

اما آنچه در . های تربیتی استهای وی مملو از داستاناین راویان فردوسی است که داستان

اینجا حائز اهمیت است اینکه تربیت اخالقی در شاهنامه، تربیتی بر اساس فطرت انسانی و 

 .استفرامین الهی بوده

 موظف شاهنامه در انسان خردمند است شاهنامه در مطلوب ارزش کرداری نیک و اندیشی نیک

 بداندیشی و بدی نوع هر مقابل در آن از دفاع به همچنین موظف ، بوده نیک عمل و اندیشه به

 (.133: 1061خسروی و موسوی، )اند

فردوسی از شخصیتهایی است که همواره بر نویسندگان و متفکران پس از خود تاثیر گذار بوده 

در طول تاریخ، این تاثیر گذاری به میزان گسترده  شدن شناخت فرهنگهای مختلف . است
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او بر مسائل بنیادین انسانی تکیه دارد مسائلی همانند عشق ، .  نسبت به او بیشتر شده است

شاهنامه حقیقتی پیوسته با سرگذشت اقوام ایرانی است . ایمان که هی  گاه کهنه نمی شوند

 (.135: 1051الهی امیرآباد، )که آموزه های مختلفی را به تصویر میکشد

 و تعلیم و تربیت شناختی با موضوع خانواده قی، تربیتی، رواندرمسائل اخال شاهنامه فردوسی

در  اساسی یاگر این امور به صورت دقیق و تخصصی استخراج شود، تحول. است سخن گفته 

در زندگی و اجرای  آموزه های تربیتیعمل به . به وجود خواهد آمد مربوط به تربیت دانش 

زمینه پیشگیری از آسیبهای فرهنگی و اخالقی  درجامعهمنابع کشورمان  تعلیم وتربیت  اصول

 . را ایجاد می کند

بررسی پژوهشهای  متعدد در زمینه شاهنامه نشان دهنده آن است که به اصول تربیتی در 

دست یابی به آموزش و پرورشی موفق نیازمند . ساخت چنین منبعی کمتر توجه شده است

 این امر لزوم پژوهش(.  1052غالمی، . )ن استکشورماتوجه به آموزه های تربیتی منابع معتبر 

 . در زمینه اصول تربیتی شاهنامه را بیش از پیش آشکار می سازد

بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که راهنمای عمل در این نهاد است، تغییر و 

ین با تحوالت باید به گونه ای باشد که سبب افزایش مسئولیت پذیری، تعامل و مشارکت والد

. موسسات آموزشی گردد و خانواده و والدین خود را بخشی از آموزش و پرورش قلمداد کنند

 ،نظام این مختلف های نهاد که است این  ما کشور تربیت در نوین نظام مهم مسائل از یکی

 استوار مدونی و مشخص نظری برمبانی ،تاکنون تحول و وگسترش گذاری بنیان مراحلطی 

 یــارزش و فکری نظام با ،علمی معتبر تاوردهایــدس از مندی بهره  ضمن بتوانند تا اند نبوده

 ،کشور بومی و اجتماعی ،فرهنگی خصوصیات دیگر  با  نیز و جامعه و مقبول در معتبر

 برای تقدیر قابل مساعی رغم به ،بنیادی مشکل این به عنایت با. باشندسازگار  و هماهنگ

 زیادی فاصله وبــمطل وضع به تیابیــدس تا هنوز لیکن ،تربیت  نوین نظام تحول و اصالح

شاهنامه  به عنوان منبعی معتبر که دارای (. 1053مبانی نظری تحول بنیادین، )دارد  وجود

ظرفیت های بسیار در راستای بهبود کیفیت تحصیالت مدرسه ای دارد نیز نیازمند تحول و 

 و برنامۀ تربیتی طرح یا  نظریه و دیدگاه رــه. رسیدن به وضعیت مطلوب تربیت می باشد

 هـب هـــوجـت اـبپذیرش آنها صرفاً که  تــاس تجویزی های گزاره از ماریــش بر تملــمش
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مبانی تربیت امری منطقی به نظر می عنوان  با ها گزاره از رــدیگ ای مجموعه روضـمف ارـاعتب

از جنبه )توان از این مبانی پنج گانه تربیتی برای توصیف اصول تربیتی شاهنامه نیز می . رسد

بهره ( های هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی

 .برد و با استناد به آنها آموزههای شاهنامه را دسته بندی نمود

ه مبانی در این راستا با توجه به اهمیت شاهنامه به عنوان منبع غنی ایران و از سویی جایگا

، پژوهش حاضر به بررسی   سند تحول بنیادین آموزش و پرورشتربیت در اسناد باالدستی مثل 

در ادامه به بررسی . مولفه ها تربیت در کتاب شاهنامه  با توجه به مبانی تربیتی پرداخته است

 مختصر مبانی و اصول تربیتی پرداخته می شود

مبـانی درمـورد هسـتی جهان،انسـان و جایگـاه و       این.منطقی است -مبانی تربیتی امری مدلل 

مبانی تربیتی از محدودیت ها،قوانین،سنت هـا و شـرایطی بحـث    . موقعیت آدمی بحث می کند

. می کند که حیات طیبه انسان و تحوالتی که در آن صورت گرفته را تحت تاثیر قرار می دهـد 

ین مبانی تربیتی را بـر اسـاس سـند    مهم تر  از این رو باتوجه به آیات و احادیث و کالم بزرگان

 .تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تحلیل قرار می دهیم

، مبانی هستی شناختی:می شوند مهم ترین مبانی تربیتی برحسب موضوع به پنج دسته تقسیم

 .مبانی دین شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی

 ایـن  .شود یمانسان محسوب  فیتوص ازی ا شاخهی عمومی انسان که ها یژگیو» مبانی تربیتی 

  انیـ ب قابـل  شـکل قضـایای حـاوی،    بـه ، اًیـ ثان وعموم مردم صادق اسـت   مورد در اوالً، ها یژگیو

 (.40:1069باقری،)« باشد یم

 (.1016احمدی،)« است ساخت شیءیایک یک سرچشمه و شهیر اصل،»اصول تربیتی  

در  کـه  ها و قواعـد نسـبتاً کلـی    هینظر مفاهیم،: است کرده تعریف نیچن رااصول  شریعتمداری

 هیـ پا بـر  اصـول  باشـد؛ ایـن   رفتارتربیتی تمام در مربیان وبایدراهنمای است بیشتر مواردصادق

 و بـزرگ  مربیـان  اتیـ نظر و یفرهنگ ی،شناس جامعه ی روانشناسی،ها پژوهش و دینی یها آموزه

 (.146: 1062 شریعتمداری،) است تیترب و تعلیم دانشمندان

مقصـد و   بـرای رسـیدن بـه    نـد یگو یمـ ی کلی هستند که به مـا  ها دستورالعملاصول تربیتی، 

 (.40:1069باقری، )بایدکرد مقصودموردنظرچه
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گرفته، بیانگر این موضوع است که  نتایج تحقیقات مختلفی که درزمینه بررسی شاهنامه انجام

ادی بین این مطالعات وجود دارد، اما این تحقیقات ابعاد و اگرچه آموزه های مشترک زی

اند که در ادامه به مرتبط ترین  های متفاوتی از محتوا و ساختار شاهنامه ارائه کرده بندی دسته

 :ها اشاره می شود این پژوهش

ای از  زن در شاهنامه آمیختهنشان دادند که ( 1056)در پژوهشی دیگر صنیعی و نادری

ها  این سه خصلت بانوان شاهنامه را از تمامی بانوان حماسه. عفاف و زیبارویی استخردورزی، 

زنان . ها را ستوده است گرداند و فردوسی، در جای جای اثر خویش این ویژگی ممتاز می

شوند و تاثیر چندانی در روند داستان ندارند شاهنامه، به جزء آنها که زنان در سایه محسوب می

پادشاهی هم   اند و حتی به مرتبه در سیاست و اجتماع و سایر شئونات زندگی بقیه تاثیرگذار

های  های جوامع و سرزمین این اثر که منعکس کننده واقعیات و تقابل فرهنگ. رسند می

تواند نقش بسیار حائز اهمیتی در باورها و پیشینه فرهنگی نسل  مختلف آن زمان است، می

  .کنونی ایفا نماید

را در پنج مقوله تحلیل کرده ایم  شاهنامه نگاه ها به زن در نشان دادند که( 1056)لوبالغی اینا

نگاه مثبت به زن  -0 شاهنامه، نگاه زن ستیزانه در -2نگاه فردوسی به زن،  -1: که عبارتند از

نتیجه این که نگاه فردوسی . نگاه برتری به زن-9نگاه برابر با مرد،  -0 شاهنامه، در

همانند جایگاه  شاهنامه به زن نگاه جنسیتی نیست بلکه فراز و فرود جایگاه زن در شاهنامه در

 .است شاهنامه مردان در

فردوسی در توصیف شخصیّتهای مهّم در پژوهشی نشان داده اند ( 1051)داودآبادی و همکاران

های به الیهشناسانه میتوان ای به تصویرپردازی پرداخته است که با تحلیل روانگونهشاهنامه به

اشراف و دقّت نظر به شخصیّتهای اثر و بیان عواطف، . پنهان روانی و شخصیّتی آنان دست یافت

روحیات و رفتار اشخاص داستانی در اقوال، کردار و موقعیّتهای داستان، باعث شکوه بیشتر 

 .شاهنامه شده است

شاهنامۀ فردوسی به عنوان پلی نشان داده است که ( 1054)فروزان فر، داودی و عسگری  

برای آشنایی با ریشه های کهن این گونۀ ادبی در آثار کالسیک فارسی، به سبب برخورداری از 

روح حماسه و منش پهلوانی، بیانگر رابطه ای معنادار میان حماسه های خود و مضامین ادبیّات 

دعوت به : مضامینی چون پایداری است که، این مضامین در بخش میانی شاهنامه، دربردارندة

می باشد . . . اتّحاد و همدلی، میهن دوستی، ظلم ستیزی، بیان جنایت و بیداد گری، هشدار و
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که شامل مضامین شاخص و کلی ادبیّات پایداری در میان آثار مقاومتی تمامی ملّت هاست که 

ضوع، بی شک با تطبیق این مضامین در بخش یاد شده و ارائۀ شاهد مثال های مرتبط با مو

شاهنامۀ فردوسی از نخستین و کامل ترین منابع مقاومتی ایرانیان در حوزة ادبیّات پایداری 

 .است

از جمله موضوعات مطرح درسبک فکری شاهنامه است که یکی از  "دادگری وآزمندی"

فردوسی برای هر یک ازپادشاهان . استوارترین ارکان بینش سیاسی فردوسی را تشکیل میدهد

های باستانی و  هایی از داد وبیداد و خردورزی و آزمندی را درداستانفراخور عملکرد جلوهبه 

به شکلهای  "آز و داد"تصویرگری شاعر از . ای و تاریخی شاهنامه برشمرده استبخش اسطوره

ادب و سلوک رفتاری حاکمان در پهنه تاریخ و . مختلف در ضمن داستان پادشاهان آمده است

ها با انجام این رفتار در اسطوره. متبلور است "داد و آز "آنان در دو مفهوم  تجربه زیستی

های مضمون و محتوای ایم به جلوهدر این مقاله کوشش کرده. العاده همراه استکارهای خارق

ها در حماسه فردوسی بپردازیم و میزان تاثیر آنها را در تفکر سیاسی فردوسی نشان این مولفه

 (.1059آسمند، طاهری و)دهیم

 ایران ی اندیشه در خرد و اندرز جایگاه و مفهوم یدرباره توضیحاتی ارائه به (1052)غالمی

 در را خرد جایگاه و اخالق اهمیّت چنینهم پردازد ومی میانه یدوره اندرزی متون و باستان

اخالقی در ایران در نتیجه وی در ضمن بیان موارد . دهدمی قرار بررسی مورد فردوسی شاهنامه

 میکند تالش شاهنامه، اندرزهای با خرد مینوی در شده ذکر اندرزهای تقابل با باستان

 را میانه فارسی متن این از اندرزی مفاهیم بیان در شاهنامه تأثیرپذیری میزان و هامشابهت

 .دهد نشان

وی  .غه برامدی فردوسی و نهج البالهای شاهنامهدر صدد تطبیق داستان(1051)اویسی کهخا

رسد که شاهنامه سراسر در این پژوهش ضمن بیان نکات تعلیمی شاهنامه به این نتیجه می

 .پند و اندرز حکیمانه است

شاهنامه  به استناد با فردوسی تربیتی  آراء در پژوهش خود به دنبال تبیین (1065)نکوییان

 . است

 خصوص در شاهنامه به استناد با فردوسی تربیتی اهداف  :از عبارتند آمده بدست تربیتی اهداف

 درگاه به امید و بیم پرهیزگاری، الهی، قرب او، پرستش و خداوند ستایش) خدا با انسان ارتباط

 با فردوسی تربیتی اهداف(. الهی عدل اعمال، حساب اخروی، حیات  مرگ، توکل،  خداوند،
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   آزادگی، خردورزی، قناعت،) شامل خود با انسان ارتباط خصوص در شاهنامه به استناد

 پرخوری، از پرهیز اندوه، از دوری و شادی  هنر، روی، میانه خوشبینی، تندرستی،  پندارنیک،

 با مبارزه و بدنی تربیت ورزی، اندیشه  مردی، جوان  نامی، نیک بلندهمتی، خشم، فروخوردن

 درخصوص شاهنامه به استناد با فردوسی تربیتی اهداف. شود می( آدمی  کمال آفات و موانع

 و دوستی آئین  پیمان، به وفاداری راستی،  عدالت،) بر است مشتمل دیگران با انسان ارتباط

 و مسئولیت احساس وصلح، جنگ آیین  ، آزاری بی نیک، گفتار کوشی، سخت کردارنیک، رفاقت،

 ، نادان از دوری ، سخنوری و زبانی های مهارت نگری، آینده  قدرشناسی،  حکومت، به نسبت تعهد

 به احترام دوستی، میهن عشق، اجتماعی، های آسیب با مبارزه بخشش،   مردم، با رفتاری خوش

 (.جویی صرفه و نوازی مهمان ، پاکدامنی حجاب، حفظ همسایه،  و مادر و پدر

است بحث توبه است ی آن تحقیق شدهیکی از موارد تربیت اخالقی که در این پژوهش درباره

ی درباره(1062)فکری ارشاد. استهای شاهنامه مورد عنایت فردوسی نیز بودهاستانکه در د

ی توبه را در ایران باستان بررسی وی مساله. استتوبه در ایران باستان پژوهشی را انجام داده

 .کنداست را بیان میکند و سیر تغییراتی را که توبه در محافل دینی ایران داشتهمی

در همین . های اخالقی در ایران و یونان باستان برآمدی ارزشصدد مقایسهدر (1010)امامی

ی یونان باستان ی فرهنگ ایرانی و ایلیاد و ادیسه هومر را نمایندهراستا وی شاهنامه را نماینده

و پس از تجزیه  تحلیل . کندضمن مقایسه دو کتاب نکات اخالقی را هم بیان می. گیردمی

 .کندن مینتایج حاصل را بیا

از بررسی پژوهشهای پیشین روشن می شود که اکثر پژوهشهای پیشین شاهنامه این منبع  

تربیتی را بیشتر از بعد ادبی، زبان شناسی و حماسی مورد توجه قرار دادند و کمتر پژوهشی 

جنبه های تربیتی این اثر فاخر را مدنظر قرار داده است ، درنتیجه انجام پژوهش حاضر بیش از 

با وجود آن که شاهنامه از دیدگاه های مختلف بررسی شده، اما جنبه ی  .پیش ضروری است

، آموزه های تربیتیهدف از این پژوهش بررسی . آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است یتربیت

 .با تاکید بر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بود

 

 روش پژوهش

 که تحقیقی نوع هر از است عبارت کیفی پژوهش از منظور". است کیفی نوع از پژوهش این

 مجموع در. اندشده کسب کمی روشهای از غیر هاییبا شیوه که میدهد دست به را هایییافته
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 تفسیری کامال آن و ماهیت میکند پیدا گرایش طبیعی دنیای درک سوی به کیفی پژوهش

احساسات،  بهتر فهم به تواند می که است توصیفی اطالعات کیفی های پژوهش داد برون. است

 درک و شناخت دنبال به پژوهش نوع این دیگر، بیان به. کند کمک هاآزمودنی افکار و عواطف

 ها نگرش و افکار تفسیر و توجیه پی در جامعه یا فرد بر ساختن مطالعه محدود با و است افراد

روش پژوهش حاضر روش تحقیق کیفی با استفاده از تحلیل  (02: 1061 خداوردی،)."است

 .مضمون است

 ..مولفه های تربیت در شاهنامه بررسی شده است اصول، که است این بر سعی پژوهش این در

 استنتاجی روش از شده، گردآوری اطالعات تحلیل و تجزیه برای پژوهش این در دیگر طرف از

 .استشده استفاده

 مورد نتایج استنتاج در سعی استنتاجی - تحلیلی روش از استفاده با تحقیق این در پژوهشگر

  .دارد را مطالب کیفی تحلیل از نظر،

 .است شده انجام تربیت پیرامون که ومقاالتی و همچنین تألیفات شاهنامه فردوسی

 حاضر، پژوهش هدف که شود، ازآنجا می انتخاب هدفمند بصورت کیفی پژوهش در مساله این

 همچنین شاهنامه فردوسی ، پژوهش نمونه .باشدمی در شاهنامه فردوسی تربیت بررسی

 به مربوط مسائل به تر جامع و تر مفصل که بصورت این کتاب است از افراد دیگر تفسیرات

 .میباشد اندپرداخته اخالقی تربیت

 نتایج آنها تحلیل با نهایت در و کرده برداری فیش موجود، اسناد از استفاده با پژوهش این در

تر ساختن  با توجه به هدف اصلی پژوهش، محقق در راستای غنی.ایمکرده استنباط را نظر مورد

برنامه های درسی و آموزشی و بازسازی آن متناسب با آموزه های تربیتی شاهنامه،  به دنبال 

تربیتی شاهنامه این است که با استفاده از روش تحلیل مضمون به توصیف و تحلیل آموزه های 

همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی مولفه های تربیتی . پرداخته است

آوردن بینش و  بدین منظور؛ نخست متن مصاحبه جهت بدست. شاهنامه دست یافته است

سپس واحدهای معنایی . های درون آن چندین بار مطالعه خواهد شد درک کامل محتوا و داده

بعد از آن، نکات و عناوین مهم متن به . شوند و سوال پژوهش مشخص می براساس هدف

کدها . صورت کد باز با درنظر گرفتن محتوای پیدا و پنهان از درون آن استخراج می شوند

بندی شده و کدهای با مفهوم مشترک، در یک طبقه  هایشان دسته ها و شباهت براساس تفاوت

های قبلی  بررسی جدید امکان دارد طبقه با انجام هر. گذاری خواهند شد قرار گرفته و نام
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اطالعات نیز با اتکا به روش تحلیل تحلیل .بازنگری و حتی ادغام یا طبقه جدیدی ایجاد گردد

مرحله اول استخراج عبارات و مضامین پایه ای بود و در . مضمون در دو مرحله انجام شد

 جهت. ضامین پایه ای به دست آمدندمرحله دوم مضامین سازمان دهنده و فراگیر از م

که محقق  مضامینیتعداد کل  .گرفت قرار آنها توافق متخصص مورد 2توسط هایافته اعتباریابی

و تعداد کل عدم توافق بـین  23،تعداد کل توافق بین این کدها  29به ثبت رسانده است برابر 

گرفته در انجام هایای بررسیمتخصصان برهمچنین، پایایی بین . است 9ایـن کـدها، برابـر 

با توجه به اینکه این میـزان . دست آمددرصد به 50این تحقیق، با اسـتفاده از رابطۀ یاد شده، 

قابلیت اعتماد کدگذاریها به تأیید میرسد و ( 1554کواله، )درصـد است  43پایـایی، بیشـتر از 

 .پایایی خوبی برخوردار است، از عبارات و مضامین استخراجی توان ادعا کرد که می

 به پژوهش انجام طی راهبرد مرور همتا، پژوهشگر از با استفاده  پژوهش نتایج اعتباریابی جهت

 از ها،-آن صحت و نتایج بررسی و شده گرفته کار به شیوههای درباره نقدی کردن فراهم منظور

 از دادههای پژوهش ، بر گرفته صورت تحلیلهای طریق این از تا میگیرد کمک محققان سایر

 گیرد قرار مورد بررسی دیدگاه چند

 :است زیر صورت به هاداده آوری جمع شده، مطرح رویکرد از الهام با پژوهش این در

 شناسیکتاب(1

 نکته و پژوهش با مرتبط هایقسمت بهتر درک برای مروری صورت به شاهنامه مطالعه(الف

 .آنها از برداری

 فردوسی در شاهنامه هایدیدگاه شارحان مطالعه(ب

 برداری فیش و منابع به مراجعه(2

 مطالب بندی عنوان و بندی دسته(0

 

 یافته های پژوهش

برای شناخت مولفه های تربیتی شاهنامه، ابتدا مفهوم های موجود در شاهنامه در تناسب  با 

مفاهیم و دیدگاه ها کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

با . جمهوری اسالمی ایران استخراج شدند  و متناسب با فرهنگ ایران تدوین شده است

 1فاهیم و نظرات، مضامین پایه ای استخراج گردیدند که در جدول شماره استفاده از این م

این مضامین نشان دهنده باورها و اندیشه ها و شیوه کنش و رفتار . نشان داده شده اند
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در پژوهش حاضر به صورت . دبر اساس آموزه های شاهنامه است( اصول تربیتی)تربیتی

ابیات به  مبانی  4333ار گرفت که از این ابیات هزار ابیات شاهنامه مدنظر قر 13هدفمند  

مختلف تربیت اشاره داشت و بیشترین مضمونی که بر اساس مبانی سند تحول بنیادین در 

شاهنامه دیده شده است مرتبط با  مبانی انسان شناختی و کمترین میزان اشاره به مبانی  

ضر با روش نمونه گیری ارزش شناختی  سند تحول  آموزش و پرورش است؛ در پژوهش حا

هدفمند بر اساس مبانی نظری سند تحول آموزش و پرورش ابیاتی انتخاب شده اند که 

منعکس کننده مثالها و اصول مبانی سندتحول آموزش و پرورش بوده است در واقع محقق بر 

این اساس با مطالعه ابیات، جستجو موضوعی شاهنامه، تحقیقات پیشین و نظرات متخصصان 

تی را که در بردارنده آموزه های سند تحول آموزش و پرورش بوده انتخاب کرده و این رویه ابیا

درواقع محقق بر اساس فرایند . تا وقتی که نمونه گیری به اشباع رسیده  ادامه داشته است 

 .اشباع نمونه گیری  نمونه ای از ابیات را انتخاب کرده است

 استخراج عبارات و مضامین پایه ای در اصول تربیتی شاهنامه :: 1شماره جدول

 مضمون پایه ای عبارت
 سر نامه بود آفرین از نخست          //        چو عنبر سر خامۀ چین بشست 

 پس از آشکارا نهان آفرید                         بر آن دادگر کو جهان آفرید

 (.941: 9، ج1019فردوسی، )
 آفرینشهدفمندی 

 سر مایۀ گوهران از نخست        //                ز آغاز باید که دانی درست 

 بدان تا توانایی آمد پدید                          که یزدان ز ناچیز چیز آفرید 

 (9: 1،ج1044فردوسی، )

 دل از مهر گیتی بیایدت شست                     یکی پند گویم ترا من درست

 (40: 1، ج1044فردوسی،)

 بی اعتباری دنیا

 ندارد کسی آلت داوری            //                زمانه زما نیست چون بنگری

 ز تیمار گیتی مبر هی  نام                           بیاران خوان و بپیمای جام

      ین توسرانجام خاکست بال                          اگر چرخ گردان کشد زین تو

 بس ایمن مشو بر سپهر بلند                         دلت را به تیمار چندان مبند

 (1642: 2، ج1044فردوسی،)

 نپیچی سر از شرم پروردگار             //            چنان روکه پرستد روز شمار

 خود شاد داردل زیردستان                            به داد و دهش گیتی آباد دار

 نه بر تاجدار و نه بر موبدان   که برکس نماند جهان 

 (1200: 2، ج1062، فردوسی)

 ایمان به کیفر الهی
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 سر نامه بود آفرین از نخست               چو عنبر سر خامۀ چین بشست 

 پس از آشکارا نهان آفرید                        بر آن دادگر کو جهان آفرید  

 (942:  9،ج1019 فردوسی،)
خداوند به عنوان 

 مبدا هستی
 همه چیز جفتست و ایزد یکیست          //  خداوند هست و خداوند نیست 

 (966: 4، ج1065فردوسی، )

 نگهبان جان است و آن سه پاس        //       نخست آفرینش خرد را شناس

 (9: 1، ج1044فردوسی، )

  از ایـران سـوی تـرک بنهـاد   //  بدانگـه کــه بهرام شد جنـگجـوی

 کـه در چـارشنبه مزن گام را            ستـاره شمــر گفــت بهـرام را

 روی همــه کـار ناســودمند آیــدت      اگـر زیـن بپیچـی، گزند آیـدت 

 (990: 1، ج1045فردوسی،)

 اراده و اختیار انسان

 جهانـدار و بیـدار و بیننـده را       //       پــرستش گــــرفت آفـریننـده را 

ازو یافتـــم                  از آن پس چنین گفت کین تاج و تخت 

 کافــریدست بــخت همــه

 پرستش جــز او را ســزاوار نیست           دـبن گانیـم و ایـزد یـکـیست  

 (211: 1، ج1045فردوسی،)

 اطاعت از خدا

 کند روشن این تیره بازارتان                 //         ن چو خواهید کایزد بود یارتا

 بدی را مبندید هرگز میان                            کم آزار باشید و هم کم زیان 

 (.21: 0، ج1019فردوسی، )

کمال جو بودن 

 انسان

 تندرستبدان تا شود ایمن و         //              به کار اندر اندیشه باید نخست

 دل مردم کم سخن مشکنید                          سگالید هر کار وزان پس کنید

 سخن هایی داننده باید شنید                          برانداخت باید پس آنگه برید

 (1612: 1، ج1019فردوسی،)
 دورنگری

 بازگشتن سزد ز کردار بد                             کسی کو ببیند سرانجام بد  

 (016 :1،ج1062، فردوسی)

 گوش نیوشنده زو برخورد  که              //     تا چه داری بیار از خرد  بگو

 خـرد زیـور نـامـداران بـــود                        خـرد افـسر شـهریـاران بود

 (94: 1،ج1010فردوسی،)

 علم آموزی
 چو دانا بود بر مهان بر، مه است       //     چنین داد پاسخ که دانش به است

 (134: 1،ج1010فردوسی،)

 که خود رنج بردن به دانش سزاست          // به رنج اندر آری تنت را رواست

 (60: 1،ج1015فردوسی،)
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 سپردی چو بودی از آهنگیان                //      همان کودکش را به فرهنگیان

 همان جای آتش پرستان بدی                //      بدیبه هر برزن اندر دبستان 

 (50: 1،ج1015فردوسی،)

 یکی موبدی دیر بازند و است           //       گرد مرو و بجست برآمد همی

 به تندی و خشم و به بانگ بلند         //         کودکان را بیاموخت زند همی

 (164: 1،ج1015فردوسی،)

ــی   ــه گزین ــای  میان ــانی بــه ج ــد و پــاکیزه رای      بم ــد خوانن  خردمن

 (1229: 2، ج1015فردوسی،)

 میانه روی

ــد  ــه گزی ــرین گســترید        ســتوده کســی کــو میان ــن خــویش را آف  ت

 (1261: 2ج ،1015فردوسی،)

ــه گ  ــه میان ــار زمان ــرین           ز ک ــابی داد آف ــه ی ــواهی ک ــو خ  چ

 (1209: 2ج ،1015،فردوسی)

 زر و سیم و اسبان آراسته                         اندرون خواستهچو داری به دست 

 نشاید گشاد و نباید فشرد                             هزینه چنان کن که بایدت کرد

 (1063: 2، ج1015فردوسی،)

 بمانی تو آباد و ز داد شاد                       اگر کشور آباد داری به داد

 (1215: 1ج، 1015فردوسی،)

 برقراری عدالت
 زیزدان نیکی دهش یاد کن                     به هر کاری با هر کسی داد کن

 (494: 1، ج1011فردوسی،)

چو دادآوری از غم آزاد         تو اکنون همی کوش و با داد باش

 (1394: 1، ج1011فردوسی،)باش

 بکوش و ز رنج تنت سود کن                         تن آسانی و کاهلی دور کن

 (1066: 2، ج1011فردوسی،)

 تالش و پشتکار

 زسستی دروغ آید و کاستی                   ز نیرو بود مرد را راستی

 (106: 1، ج1065فردوسی،)

 رهی یافت آن کس که جوینده بود                به منزل رسید آنک پوینده بود

 (1394: 2، ج1015فردوسی،)

 از دور شد نام و ننگ و نبرد                      هر آن کس که بگریزد از کارکرد

 هم آواز آن بددلی کاهلیست                    همان کاهلی مردم از بد دلیست

 (1206: 2ج ،1010،فردوسی)

  مشو تیز با مرد پرهیزگار                          خرد را مه و خشم را بنده دار 

 که آز آورد خشم و بیم و نیاز                              نگر تا نگردد به گرد تو آز 

 جدا کن دل از کژی و کاستی                           همه بردباری کن و راستی

 (.060:  0، ج1019فردوسی، ) 

 مدیریت خشم
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 زدیوان شمر مشمرش آدمی              و گذشت از ره مردمی         هرآنک

 (162: 2، ج1015فردوسی، )

 انسان دوستی

 به پرهیز و گرد ستیزه مپوی             نه خوب آید از نامجوی         ستیزه 

 (56: 0، ج1015فردوسی،)

 نباید گرفتن چنین کار تنگ                       آشتی بهتر آید ز جنگ    مر 

 (235: 0، ج1015فردوسی،)

پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ      نه خوب است و داند همی کوه و 

 (235: 0، ج1015فردوسی،)سنگ

 پر از درد و گرم و گداز آمدند                          همه مهتران پیشباز آمدند

 پذیره شدندش فراوان مهان                           چو آمد به نزدیکی اصفهان

 خود و نامداران به آیین خویش                     بیامد ز ایران دالرای پیش 

رعایت آداب  (11:  1،ج1015فردوسی،)

 چنانیم با مرگ چون باد و برگ                 پس زندگی یاد کن روز مرگ  معاشرت

 (90:  6، ج1015فردوسی،)

 تو بپذیر و کین گذشته مخواه             هر آنکس که پوزش کند بر گناه 

 (153: 1، ج1015فردوسی،)

کـزین برتـر اندیـشه بر نگذرد                 بـه نام خداوند جان و خـرد

 ( 12: 1،ج1015فردوسی،)

 توجه به عقل ورزی

درسـت در رسـتگاری ببایدت جست    تـو را دیـن و دانـش رهاند

 (16: 1، ج1015فردوسی،)

 نگهبان جان است و آن سه پاس                نخست آفرینش خرد را شناس

 کزین سه بود نیک و بد بی گمان        سه پاس تو چشم است و گوش و زبان

 (2: 1، ج1015فردوسی،)

 خرد یار و فرهنگش آموزگار  هنر باید و گوهر آموزگار                       

 (125:  2، ج1010فردوسی، )

 چو این چار گوهر  به جای آوری                 به مردم جهان زیر پا آوری

 (.03:  2، ج1010فردوسی،)
 تاکید بر آموزش 

 فزدون به فرزند بر مهر خویش                   چو در آب دیدن چهر خویش

 زفرهنگ و از دانش آموختن                            سزد گر دلش به آموختن 

 سپردن به فرهنگ فرزند خرد                     که گیتی به نادان نباید سپرد

 (.10: 2، ج1010فردوسی،)

 که هر کس که جوید سوى داد راه                خروشى بر آمد ز درگــاه شاه 

 لب شاه خنـــدان و دولت جـوان                 ه نوشیـــن روانبیاید بدرگــا

 (269: 2، ج1010فردوسی، ) 

 عشق و محبت
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 ز بنده نخواهد بجز داد و مهر                    خداوند کیوان و گردان سپهر

 (216: 1، ج1010فردوسی، ) 

 چه در آشکار و چه در نهان              جز از داد و خوبی مکن در جهان

 (115: 1، ج1019فردوسی، ) 

 به آزار موری نیرزد جهان                        به نزد کهان و به نزد مهان 

 همه نیکویی کن اگر بخردی                    دراز است دست فلک بر بدی

 بدی را بدی باشد اندر خورت                   چو نیکی کنی نیکی آید برت 

 (19: 1، ج1019فردوسی، )

  جهان زنده از بخت و رنج منست             که اندر جهــان داد گنـج منست 

 پسنــدیـدن داد راه مــن اسـت               جهــان سر به سر در پناه منست 

 ز بدخــواه و ز مــردم نیکخواه             گشادست بر هـر کس این بارگاه 

 که آبــاد بـادا به دادت زمیــن              همـه انجمــن خواندند آفریــن

 تفکر تحلیلی (199: 1، ج1019فردوسی،)

 بـه دســتور گـردد دالرای گـاه    اگـر چنـد باشــد سـرافراز شـاه 

 بخشش و شادی و داد و بـزم می و      شـکار اسـت کار شهنشـاه و رزم

 ز اندیشـۀ کدخدایی و گــنج ...            دل و جـان دســتور باشـد 

 (244: 6، ج1065فردوسی، )

 بداندیش را بد بود روزگار                         به دل اندر اندیشه بد مدار 

 (062:  0، ج1015فردوسی، )

 فرهنگ خوش بینی

 ره ایزدی باید و بخردی                     نباید کشیدن گمان بدی

 (233:  2، ج1019فردوسی، )

 به مهر اندرون کشور افسون کنید             ز دل ها همه کینه بیرون کنید 

 ، سرما بهار آوریدچو دیدید                    بکوشید و خوبی به کار آورید  

 (249:  2، ج1991فردوسی، ) 

 خرد گردد اندر میان ناتوان                              بکاهد روان چو شادی بکاهد

تقویت فرهنگ   (.194: 0، ج1091فردوسی، )

 که او هی  مهری ندارد به کس             ز گیتی تو را شادمانی است بس  شادی

 (.16: 2، ج1091فردوسی، ) 

 منی فش مشو هنرمند بودی            به رزمی که کردی چنین گش مشو

 (091: 6،ج1019فردوسی،)
 ارج گذاری به هنر

 که با کس نسزد سرای سپنج                       بیا تا نداریم دل را به رنج 

 (.46: 1، ج1019فردوسی، ) 
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 گهی شاد دارد گهی مستمند                   به یکسان نگردد سپهر بلند 

 گهی با غم و گرم و رنج گران                 گهی با می و رود و رامشگران 

 (.201: 1، ج1091فردوسی، )

 یکــیپـرهنـر مـرد روشـن روان         کجا پیلسـم بـود نام جوان

 کـه ایـن شـاخ را بار دردست و غم    چنیـن گفـت بـا نامور پیـلسم 

 (130: 0،ج1019فردوسی،)

  بـد و نیــک را خـوار بگــذاشتم        کـه روز جـوانی هنر داشتـم

 (1110: 1،ج1065فردوسی،)

 به دانش بزرگ و توانا بود                       که فروتن بود شه که دانا بود 

 (.046: 0، ج1019فردوسی، )

 تواضع و فروتنی
 سپهرش همی درخرد پرورده دارد خرد                       بود هرک فروتر

 (.046: 0، ج1019فردوسی، ) 

 نگهدار بر جایگه پای خویش          هنرهای خویش  نمشو غرّه ز آ

 (.194: 0، ج1019فردوسی، ) 

 چو آمد به دستان سام آگه                  که مهراب آمد بدین فرهی

سوی تخت پیروزه باز آمدند                    گشاده دل و بزم ساز آمدند 

 (.194: 1، ج1065فردوسی،)
هوش هیجانی و 

 عاطفی
 آوریممگر شاه را نزدماه آوریم                           به نزدیک او پایگاه

 (.140: 1، ج1019فردوسی،)

 مضامین ن دهنده و سازما می توان مضامین اکنون پایه ای مضامین به یافتن دست از پس

 سازماندهی با شود می سعی مضمونی تحلیل از مرحله این در. مشخص نمود فراگیر تربیتی را

 به که یافت دست تری انتزاعی به مضامین ای پایه مضامین همان یا اولیه مضامین مجدد

با توجه ابعاد وجودی  1مضامین سازمان دهنده سطح . ترمنجر می شود اصلی مضمونهای

ای حرفه -سیاسی و اقتصادی -انسان اعتقادی، اخالقی، جسمی، هنری، علمی، اجتماعی

 .تفکیک شده اند
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 مضامین سازمان دهنده و فراگیر اصول تربیتی در شاهنامه: 2 شماره جدول

ابعاد )مضمون پایه ای 

 (تربیت

مضامین سازمان 

 (2) دهنده

مضامین سازمان 

 (1)دهنده 
 مضمون فراگیر

 اطاعت از خدا

 هستی شناختی تربیت اعتقادی

 مولفه های تربیتی

 هدفمندی آفرینش

 خداوند به عنوان مبدا هستی

 اعتقاد به کیفر الهی

 اراده و اختیار انسان

 بی اعتباری دنیا

 هوش هیجانی و عاطفی

تربیت 

روانشناختی و 

 فردی

 انسان شناختی

 تقویت فرهنگ شادی

 تفکر تحلیلی

 مدیریت خشم

 دورنگری

 کمالجو بودن

 تواضع و فروتنی

 تربیت اخالقی

 عشق و محبت

 انسان دوستی

 تالش و پشتکار

 میانه روی

 رعایت آداب معاشرت
تربیت اجتماعی و 

 سیاسی
 فرهنگ خوش بینی

 رعایت عدالت

 تاکید برآموزش

 توجه به عقل ورزی معرفت شناختی تربیت علمی

 علم آموزی

 ارزش شناختی هنریتربیت  ارج گذاری به هنر

 

مشخص می شوند که  2سازمان دهنده سطح  مضامین پایه ای، مضامین به یافتن دست از پس

-نشان دهنده اصول تربیتی شاهنامه از جنبه های اعتقادی، روانشناختی، اخالقی، اجتماعی

 . سیاسی، علمی ،  هنری است
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 بحث و نتیجه گیری

تربیتی برای زیستن بهینه در دنیای امروز  اصولدر این پژوهش، به واکاوی و استنباط برخی از 

هدف از انجام این پـژوهش، نشـان دادن ایـن    . ی حکیم فردوسی پرداخته شداز منظر شاهنامه

تواند به عنوان یکـی از مهمتـرین منـابع غنـی و دسـت اول و      امر بود که شاهنامه هنوز هم می

برای پاسخ به این پرسش، نظرات موجود در خصـوص اصـول   . رای تربیت آدمی باشدسودمند ب

تربیتی شاهنامه با توجه به مبانی نظری ارائه شده در  سند تحول بنیادین، مبانی نظـری سـند   

تحول بنیادین، اصول تربیتی شاهنامه استخراج و ارائه شده است به این صورت که ابتدا عبارات 

در مبانی نظری و متون موجود گزینش شـد و سـپس مضـامین پایـه ای      و مفهوم های موجود

 2سـازمان دهنـده سـطح     مضـامین  پایـه ای،  مضـامین  به یافتن دست از پس. مشخص گردید

سیاسـی،  -تعیین شدند که نشان دهنده مولفه های تربیتی اعتقادی، روحی، اخالقی، اجتمـاعی 

ها با توجه به مبـانی اساسـی تربیـت یعنـی     در نهایت  این مولفه . آموزشی، هنری و بود-علمی

هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و دیـن شـناختی بـه دسـت     

 .ارایه و خالصه شد2آمد که در جدول 

، اصـول  تربیتـی  شـاهنامه در چنـد حـوزه      یافته های پژوهش حاضـر نشـان داده اسـت کـه      

زیباشناختی و متناسب با ابعاد مختلـف  -ی و هنریسیاس-اعتقادی، اخالقی، آموزشی، اجتماعی

بالغـی   ،(1051)کهخـا  اویسـی  هـای تربیتی می باشـند کـه بـه صـورت غیرمسـتقیم بـا یافتـه       

و  طـــاهری ،(1051)و همکـــاران  داودآبـــادی ،(1061)خســـروی، موســـوی ،(1056)اینـــالو

 .باشدهمسو می (1054)فروزان فر و همکاران، (1059)آسمند

، پس از مرگ یزندگبعد اعتقادی به شناخت هستی و منشا آن مربوط است که مباحث اساسی 

را در بر  انسان شناختو  حاکم یجهان و سنت ها شناخت، خداوند شناختی، هست یکپارچگی

را شامل می  تیهو نیتکویی و و کمال جو یخداشناسی  فضایل اخالقی، بعد اخالق. می گیرد

 ارجی، ورز عدالت، انسان کرامت، عتیطب ییبایزیی شناختی شامل بعد هنری و زیبا. شود

بعد علمی و آموزشی نیز دارای اهمیت واالیی است . است اوقات فراغت تیتقوو  به هنر یگذار

و  معلم یگر تیهدا، بحث شناخت تیتقوی، ورز شهیاندتا  و توسعه آن یعلم آموزو از 
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، حفظ وحدتی شامل اسیو س یبعد اجتماع. را در بر می گیرد تیخانواده در ترب مشارکت

چنان که مشخص .. ، مشارکت سیاسی استآداب معاشرت تیرعا، گرانیاحسان و احترام به د

است، شاهنامه همه ابعاد وجودی انسان راه و روش زندگی سالم و پاک را توصیف و هدف 

 .ن همه جنبه ها لحاظ شده استگذاری نموده است به طوری که در هدایت و تربیت انسا

یکی از نخستین شاهکارهای ادبیات تعلیمی به شمار می آید کـه بـا مضـامین     درواقع شاهنامه 

-اخالقی، دینی، حکمی و تربیتی در کنار جنبه حماسی و غنایی، فضایل انسانی را آموزش مـی 

است و جایگاه  گرفتهمورد توجه قرار « شاهنامه»جنبه های مختلف فردی و اجتماعی در . دهد

، راه های استحکام دوسـتی و حتـی نتیجـه دوسـتی از دیـدگاه      بخشش و عدالتمهر و محبت، 

ارائه شده است و دوراندیشی ها و انـدرزهای ابتکـاری دارد کـه از    « شاهنامه»فردوسی در آینه 

آموزههای  فردوسی همواره در اشعار خود بر .تعالیم انسانی برای همه دوران ها به شمار می آید

نیز عنایت ویژه ای  تربیتی  در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، هنری، اخالقی، اعتقادی

و به گونه ای  این اثر نگاه جامعی به تربیت دارد و در بطن داستان و تصویرسازی حماسی  دارد

صـورتی   بر بسط دوستی، صلح، مدارا،   خود مدیریتی، آگاهی سیاسی  و ارتباطات اجتماعی به

و در  را محوریت قرار می دهدخداوند ارتباط انسان با اشعار وی همواره .زیبا تاکید داشته است 

وی را از شرح کلیه رویدادها همواره انسان را به یاد خالقش مـی انـدازد و تـالش مـی کنـد تـا       

هوس و غوطه وری در دنیای مادی نجات بخشد، تفکر حـاکم بـر شـاهنامه مبتنـی بـر خـرد و       

دنیا، لزوم عـدل و داد   عدم پایداریبسیاری از مفاهیم تعلیمی نظیر مت است  در این راستا حک

را بیـان کـرده    ، انسان دوستی، صـلح، گفتگـو مسـالمت آمیـز    در جامعه و دوری از ظلم و بیداد

 . است

درواقع فردوسی نسبت به جامعه خود آگاهی داشته و حساس بوده و از سر شـعور و مسـئولیت   

جتماعی نسبت به افشاری جلوه های ظلـم، و حـرص پرداختـه اسـت و توامـا پـرورش       پذیری ا

را به کمک مثال و اشعار به زیبـایی مـورد تاکیـد    .. فضایلی مانند دوستی، علم، روحیه هنری و 

و تربیـت اخالقـی   . قرار داده است زیربنای تفکر او تربیت نیک اندیشی و انسـان دوسـتی اسـت   
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و اشعار او تصـویر جـامعی از سیاسـت، اخـالق و حماسـه      . یتی اوسترکن اصلی آموزه های ترب

 .است

 :بر اساس نتایج پژوهش برای  بهره گیری از آموزه های شاهنامه پیشنهاد می شود 

برگزاری دوره ها و کارگاههایی برای آشنایی هر چه بیشتر معلمان و مربیـان  تربیتـی بـا     -

 .  این اثر تربیتی

 .فارسی در تدوین برنامه های درسی دوره های مختلف مشارکت متخصصان ادبیات  -

ترویج هر چه بیشتر پژوهشهایی در زمینه منابع بـومی بـه جـای صـرف الگـو بـرداری از        -

 .اندیشیمندان غربی

توجه وافر و جدی رسانه های ملی خصوصا صدا و سیما به انعکاس منابع اصیل تربیتی  -

 .مثل شاهنامه

شی در حوزه ابعاد تربیتی منابع فاخر کشورمان مثل برگزاری سمینارهای علمی، پژوه -

 . شاهنامه

برگزاری کارگاه های آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان، همچنین برای خانواده های  -

دانش آموزان خصوصا مقطع راهنمایی و متوسطه از سوی سازمان آموزش و پرورش به 

 .منظور آگاه سازی آنان از آموزه های تربیتی شاهنامه

 

 و ماخذ بعمنا

 .انتشارات آرین :تهران .دومچاپ  تربیت، اصول (.1016)اصغر احمدی،علی -

. پایـان نامـه کارشناسـی   . ادیسـه  ایلیـادو  و شـاهنامه  در اخالقـی  اصول(. 1010. )امامی، حسن -

 .دانشگاه شیراز

 نهـج  و فردوسـی  شـاهنامه  در مشترک تعلیمی های حکمت(.  1051. ) عبدالعلی کهخا، اویسی -

 صـص  چهـارده،  شـماره  چهارم، سال تعلیمی، ادبیات پژوهشی پژوهشنامه-علمی نشریه. البالغه

11-50. 

 .انتشارات مدرسه،چاپ سوم: تهران .1نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،ج(.1069)باقری، خسرو -
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پـویش در امـوزش    .فردوسـی  شـاهنامه  جایگاه زن درنگاهی دیگر به  (.1056.)بالغی اینالو،علی -

 .129-113،صص1علوم انسانی،شماره

 .1دو ماه نامه خلق، شماره.اخالق به انسان نیاز(.1064.)جعفری، مهدی -

 ، 21 شـماره  .سیاسـی  آورد ره فصـلنامه  .کیفـی  پژوهش متدولوژی (.1061) .حسن خداوردی، -

 .40-01 صص

 در ایرانـی  هویـت  داری اسـاس  دین و خردورزی (.1061.)خسروی، اشرف؛ موسوی، سیدکاظم -

 .124-55،صص(14)5نامه،  کاوش علمی پژوهشی فصلنامۀ .شاهنامه

بررسـی روانشناسـی رفتـار     (.1051.)سـرور یعقـوبی، علـی    ؛باقری، زینب ؛داودآبادی، محمدعلی -

 .142-102،صص01سبک شناسی نظم و نثرفارسی، شماره. امهشاهن قهرمانان در

 :تهـران  .چهـارم  چـاپ بیسـت و  . تربیـت  فلسـفه تعلـیم و   اصول و .(1062) شریعتمداری،علی -

 .امیرکبیر انتشارات

بـه نقـش اجتمـاعی و هویـت فـاخر زن       شاهنامه نگرش (.1056.)نادری، فاطمه ؛صنیعی، سحر -

 .112-130،صص00پژوهش ملل، شماره. ایرانی

پادشـاهان  « دادگـری و آزمنـدی  »چگـونگی انعکـاس    (.1059.)آسـمند، علـی   ؛طاهری، محمـد  -

 .21-1،صص00سبک شناسی نظم و نثر فارسی، شماره. و تحلیل سبکی آنها شاهنامه در

. فردوسـی  شـاهنامه  و خـرد  مینـوی  انـدرزی  مضامین قیتطبی بررسی(. 1052.)غالمی، عبداهلل -

 .دانشگاه بوعلی سینا. پایان نامه کارشناسی ارشد

 0چاپ مسکو بـه کوشـش سـعید حمیـدیان،        .شاهنامه فردوسی(.1015.)فردوسی، ابوالقاسم -

 .قطره: ،تهران

احســان یــار   تصـحیح جـالل خـالقی مطلـق ، مقدمـۀ . شاهنامه(. 1044) فردوسی، ابوالقاسم  -

  .شـاطر ، نیویـورک

تصحیح جالل خالقی مطلق، مقدمۀ احسان یـار شـاطر،   . شاهنامه(.  1045) فردوسی، ابوالقاسم  -

  .جلد دوم، نیویورک

تصحیح جالل خالقی مطلق، مقدمۀ احسان یـار شـاطر،   . شاهنامه(.  1011) فردوسی، ابوالقاسم  -

  .جلد سوم، نیویورک

https://www.magiran.com/paper/2144326
https://www.magiran.com/paper/2144326
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/565019/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/565019/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275016/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275016/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/521937/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1_%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/521937/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1_%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/373422/%d8%b3%d8%ad%d8%b1_%d8%b5%d9%86%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/373422/%d8%b3%d8%ad%d8%b1_%d8%b5%d9%86%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/672863/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/672863/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1512576/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=38
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1512576/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=38
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1512576/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=38
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1512576/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=38
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/205697/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/205697/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/559161/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/559161/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1389884/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%da%a9%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=43
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1389884/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%da%a9%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=43
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1389884/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%da%a9%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7?q=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&score=24.0&rownumber=43
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تصحیح جالل خـالقی مطلــق، مقدمــۀ احســان یــار       .شاهنامه (. 1010) فردوسی، ابوالقاسم  -

 شـاطر، جلـد چهـارم،

تصحیح جالل خـالقی مطلـق، مقدمــۀ احســان یــار     .شاهنامه (. 1019) فردوسی، ابوالقاسم  -

 .شـاطر، جلـد پـنجم،  نیویورک

تهــران، مرکــز    بـه کوشـش خـالقی مطلـق، جـالل، .شـاهنامه (.1065. )فردوسـی، ابوالقاسـم -

 .، چاپ سوم(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی)المعارف بزرگ اسالمی دایره

مضامین شاخص ادبیّات پایـداری   (.1054.)فروزان فر،احمد؛ داودی مقدم، فریده؛ عسگری، زهرا -

 .245-290، صص(11)5ادبیات پایداری، . در بخش حماسی شاهنامۀ فردوسی

تبریـز،   انسـانی  علـوم  و ادبیـات  دانشـکده . توبه در ایران باستان (.1062.)فکری ارشاد، جهانگیر -

 .14-1،صص(165)99
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